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وأشهد أف ال إلو إال ا وحده ال  الذي أرسل رسولو باؽبدى ودين اغبق ليظهره على الدين كلو وكفى با شهيدا،  اغبمد
 ؛بعد، و سلم تسليما مزيداصحبو و وعلى آلو و  عبده ورسولو صلى ا عليوؿبمدا نبينا  وأشهد أف ،شريك لو إقرارا بو وتوحيدا

ففي ىذه الليلِة ليلِة االثنُت، التاسع عشر من شهر ربيع األوؿ من عاـ ثالثُت وأربع مائة بعد األلف من ىجرة النيب صلى ا 
وىو6 كتاب التوحيد للشيخ اإلماـ اجملدد ؿبمد بن عبد عليو وسلم، قبتمع يف ىذا اؼبسجد اؼببارؾ لنتدارس يف منٍت عظيم النفع، أال 

 .الوىاب رضبو ا
لى أىل النهج امدي، واؼبسلك السَّلفّي، أف يكوف ؽبم عناية فائقة بكتب التوحيد، فإف أىل العلم مل يزالوا إف من نعمة ا ع

د، فإّف كلَّ خَت يف الدنيا واآلخرة فهو من شبرات ىذا معلمُت ومدرسُت، ومل يزؿ طلبة العلم حرصُت وجاّدين يف ربصيل علم التوحي
 .لعلم بو أكرب من كل علمالعلم، وا عز وجل أكرب من كل شيء، فا

مل يزؿ مشاخينا وأىل العلم فينا ذو عناية فائقة هبذا الكتاب العظيم، أال وىو كتاب التوحيد، ومل تزؿ السلسلة مستمرة يف 
ؾ من يدرسو، ومل يزؿ ىناؾ من يتعّلمو، وقد حصل بسبب ىذا الكتاب وبسبب العنايِة بو خٌَت دراسة ىذا الكتاب، مل يزؿ ىنا

دّب الضعف يف التوحيد علما وعمال ودعوة،  –وال سيما ىذا الكتاب–عظيم، وؼبا حصلت الغفلة واالنشغاؿ عن كتب التوحيد 
رضبو ا رضبة  –خبالؼ األمر يف السابق، السيما يف ىذه البالد، وقد أدركت شيخ اإلسالـ يف وقتو الشيخ عبد العزيز بن باز 

ينتهي من الكتاب إال  حىت إنو كاف يُقرَأ عليو يف األسبوع الواحد أكثَر من مرة، وما أفْ  ولو عناية عظيمة هبذا الكتاب؛ –واسعة 
ويعود إليو مرة أخرى، وىكذا إخوانو من أىل العلم، فمن فضل ا عز وجل على طالب العلم  أف يكوف لو مهّة منصرفة لدراسة 

  .علم التوحيد، والسيما ىذا الكتاب اؼببارؾ
ا غرض وىو حثُّ اإلخوة على حفظ ىذا وقد رأيت أف أجعل الدرس األوؿ مقدمًة يف التعريف باؼبؤلِّف و باؼبؤلَّف، ويل يف ىذ

الكتاب العظيم، حبيث أنو من الدرس القادـ يكوف من كاف لو رغبة يف حفظو مستعّدا لذلك، وقد تربع أحد اإلخوة من طلبة العلم 
يهتموا هبذا األمر، اإلخوة على أف ّثوا أف يُسمَّع من أراد من اإلخوة بعد انتهاء الدرس، فحُ  –األخ أبو صاحل لبصار جزاه ا خَتا–

 .حيفظ اإلنياف ىذا اؼبنت العظيم وىي فرصة أف
فإنو شيخ اإلسالـ اإلماـ اجملدد أبو علي ؿبمد بن عبد الوىاب بن سليماف بن علي الػُمَشرَّيفّ  :التعريف بالمؤلِّفأما عن 

َنة  ، وتويف رضبو ا -من بلدات قبد-الّتميمّي الّنجدّي، ولد رضبو ا سنة طبس عشرة ومائة بعد األلف من اؽبجرة يف بلدة الُعيَػيػْ
ْرِعيَّة  رضبو –سنة ستٍّ ومائتُت بعد األلف من اؽبجرة، وقد نَػيََّف على إحدى وتسعُت سنة، قضاىا  -ضوىي قرية ُمتاطِبَة للريا–بالدِّ

 .شهودا، ورثاه كثَت من أىل العلميف العلم والتعليم والدعوة واعبهاد، وكاف يـو وفاتو يوما م -ا
 -رضبو ا–قَسم لو تركة، ما كاف عنده شيء كاف رضبو ا ذا زىد عظيم يف الدنيا، حىت إنو ؼبا تويف ذكر اؼبؤرخوف أنو مل تُ 

كاف فقيها حنبليا   -الشيخ عبد الوىاب–علمية دينية، فبيتو بيت علم وشرؼ، أبوه نشأة  -رضبو ا–نشأ الشيخ ؿبمد 
  وُمفتيها وأكرب علمائها يف وقتو. وقاضيا يف العيينة مث يف ُحَرديِْالء، وأما جده سليماف فإنو كاف عاّلمة قبد

يف ىذا البيت العلمي ويف ىذه الِبيئة العلمية نشأة صاغبة، حفظ القرآف ومل يبلغ العاشرة من ُعُمره،  -رضبو ا–نشأ الشيخ 
قبل  -رضبو ا–وأكبَّ على مطالعة كتب اغبديث وكتب أىل العلم السيما كتب شيخ اإلسالـ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وبلغ 

ه كاف يذكر أنو كاف يستفيد كاف مشهورا بُت أقرانو حبدة الذكاء وسرعة اغبفظ وسرعة الكتابة، حىت إف أباالثانية عشر من عمره، و 
 .أبيو وعمو، كالمها من أىل العلممن ابنو، وكاف يتناقش مع 
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 مكة ومنذ أف بلغ أو بُػَعيَد ذلك، طلب أف حيج فسمح لو والده رضبو ا وعمره يف ذلك الوقت ثالث عشرة سنة، ذىب إىل
مث عرّج بزيارة اؼبدينة ومكث فيها شهرين يطلب العلم، ىذا يدلك على أنو كاف رضبو ا طرازا فريدا؛ زبيل شاب صغَت عمره ثالث 
عشرة سنة يًتؾ أىلو وبيتو ويرحل يف طلب العلم وديكث يف اؼبدينة شهرين يأخذ عن أىل العلم فيها وعمرة ثالث عشرة سنة، مث 

العلية رضبو ا، وقد أحصى بعض الباحثُت الػُمَدَد اليت قضاىا يف السفر والًتحاؿ والعودة والسفر مرة أخرى  إنو تتابعت رحالتو
وترحاؿ يف طلب  لٍّ لطلب العلم، فبلغت ما يزيد على عشر سنوات، ما بُت ثنيت عشرة سنة إىل ست عشرة سنة، قضاىا يف حِ 

 .العلم
تتجاوز اغبجاز والعراؽ واألحساء، وىي على وجو التفصيل6 مكة واؼبدينة واألحساء واألقاليم اليت رحل إليها يف الطلب مل 

 ضا إىل بغداد، واألمر ؿبتمل، أنو رحل أي -وأورد ىذا بعض اؼبؤرخُت–، وديكن على وجو االحتماؿ -يف العراؽ–والبصرة والزَُّبَت 
أنو صبع علوما إىل العلـو اليت كانت تدرس يف قبد، قد كانت شبو وقد اتفاد رضبو ا من ىذه الرحلة اؼبتنوعة فوائَد صبة منها6 

، منحصرة يف دراسة الفقو اغبنبلي، لكنو ؼبا زار تلك الِبلداف وكانت آِىَلًة بأىل العلم، استفاد علوما صبّة6 علـو اآللة، علـو اغبديث
لعقيدة، وقد كاف معتنيا هبا من قبل، لكن زاد اىتمامو هبا علـو التفسَت وما يلتحق هبا، كما أنو أصبح أكثر عناية بقضية التوحيد وبا

 .اء السلفيُت من أىل تلك األمصارؼبا رحل تلك الرحالت والتقى ببعض العلم
بن سيف النجدي الػَمَدِنّ والشيخ ؿبمد حياة بن إبراىيم وأشهر من أخذ عنو الشيخ6 والده وعمو والشيخ عبد ا بن إبراىيم 

والشيخ عبد ا بن عبد اللطيف  -من علماء الشاـ، وقد التقاه يف اغبجاز– والشيخ اجملموعّي والشيخ الّدَغسَتاِّن السِّنِدّي اؼبدِن
 .األحسائّي وغَتىم من أىل العلم الذين أخد عنهم الشيخ ؿبمد رضبو ا وغفر لنا ولو

دى وتسعُت سنة، عنايتو بالعلم منذ صغره، قبل بارؾ ا يف عُمره، نَػيََّف على إح -كما أسلفت–الشيخ ؿبمد رضبو ا 
العاشرة أمت حفظ كتاب ا، يعٍت لك أف تتخيل أنو عاش أكثر من شبانُت سنة يف العلم والتعليم والدعوة واعبهاد يف سبيل ا عز 

 .اػبَت أمر عظيم جدا وجل، ولذلك خصل بسبب ىذا الشيخ من
 إْف أمٌر َعٌَت ٍد     وواحٌد كاأللِف ػػُهُم كواحػػػػػٌف ِمنػػػػػاُس ألػػػوالن

 وترى كثَتًا ولكْن ال ترى أحًدا     وقد ترى مِهَّة اآلالِؼ يف رُجلِ 
وىذا حصل للشيخ رضبو ا، وقد سبيز رضبو ا هبمة عالية وصرب ؾباىدة وحرص عظيم على ىداية الناس، وقد ذكر اؼبؤرخوف 

تَػزَـِ أف ينصر ا اإلسالـ بو وأف جيعل لو قبوال يف الناس، ونرجوا أف عز وجل قد استجاب أنو ؼبا حّج دعا ا عز وجل عند الػُملْ 
دعاءه، فقد حصل بدعوة الشيخ من اػبَت العظيم والتجديد ؽبذا الدين ما ال خيفى على كل منصف، ولك أف تتخيل6 رجٌل واحد، 

 ربة، ُضرب واعُتدي عليو وُىدد بالقتل مرّات، وكانت الثمرة ىذه الدعوةُ نشأ غريبا يف فكره وما يدعو إليو، حىت إنو ُحوِرب أشد اا
يت نتفّيأ ظالؽبا، نشأ بسبب دعوتو دولة كاملة تدعو وتقـو على التوحيد، ونفع ا بعلمو ودعوتو وكتبو اعبّم الغفَت من ال العظيمةُ 

، وإىل ما شاء ا، وىذا فضل من ا  وجل، وىو سبحانو يؤتيو من يشاء.  عزالناس من ذلك الوقت، وإىل اليـو
بالورود للشيخ، كانت ىناؾ عقبات عظيمة، منها عقبات يف طريق طلب العلم،  -كما أسلفت-الطريق  -وال شك-مل يكن 

وقد حج رضبو ا مرة أو مرتُت أو ثالث مرات على خالؼ بيم –من ذلك أنو ؼبا كاف راجعا من مكة إىل اؼبدينة لغرض الطلب 
كاف ينوي -وتعطل عن الرحلة إىل الشاـ  تَػَرّصَد لو بعض األعراب فضربوه وأخذوا ما معو، -اؼبؤرخُت، لكنها أكثر من مرة قطعا

نو ارربل إىل ه اغبادثة، وىذا فيو خَت عظيم؛ فإ، فذىب اغبَاجُّ الّشامّي وما استطاع أف يلحق هبم بسبب ىذ-الذىاب إىل الشاـ
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ف والده قد حصلت لو واقعة، فانتقل من العيينة إىل حرديالء، وصار قاضيا ىناؾ، فعاد الشيخ رضبو ا إىل حرديالء وبدأ دعوَتو، أل
 .حرديالء، وبدأ يدعو إىل ا عز وجل لكن االنطالقة الفعلية لدعوتو إمنا بدأت بعد وفاة والده عن ثالث وطبسُت ومائة بعد األلف

وحصل أف َتَسوََّر عليو  ، سبحانو وتعاىل وينكر اؼبنكرات العظيمة اليت تقدح يف التوحيدبدأ رضبو ا ينشط يف الدعوة إىل ا
لذلك بعض جَتانو بعض أولئك الذين آذاىم ما يقـو بو الشيخ رضبو ا من الدعوة إىل التوحيد، تسّوروا عليو وأرادوا قتلو، وتنبو 

و يف خطر، فارربل إىل العيية، ويف بداية األمر آواه أمَتىا6 ابن وصرخوا ؽبذا العدو حىت ذىب، فأدرؾ الشيخ رضبو ا أن
إال أّف  ،وسانده وبدأ الشيخ يدعو إىل ا وينكر اؼبنكرات السيما ما يتعلق منها جبانب االعتقاد، وحصل هبذا خَت عظيم مَعمَّر،

، فحاؼ أف يقطع عنو ما كاف يعطيو إياه من ىذا األمَت قد تراجع عن موقفو بسبب أنو قد حذره من ذلك وأنذره حاكُم األحساء
–العطاء السنوي، فطلب من الشيخ أف يرحل وَدبػََّر لو مكيدة، وذلك أنو أمر حارسا لو أف يتبعو فإذا خرج إىل الصحراء قتلو وهبذا 

ا سبحانو هبذا  لكّن رضبةَ  ،فتنة ابن عبد الوىاب، فكاف الشيخ رضبو ا ديشي على قدمو وىذا اغبارس راكب خلفهن -بزعمو
رجع، وقبى ا الشيخ، ووصل إىل طاع أف ديَسَّو بسوء و الشيخ كانت أعظم؛ فأصاب ىذا الفارس رعب عظيم من الشيخ فما است

وحصل ما تعلموف من التقاء اإلمامُت، الدرعية، ونزؿ على أحد األشخاص ىناؾ، مث ظبع بو أمَتُىا اإلماـ ابن ُسعود رضبو ا، 
ىذه الدعوة، وكاف الشيخ يف ذلك  -والفضل  واؼبنة-العهد واؼبيثاؽ بينهما على الدعوة ونصرة التوحيد، وأشبر ذلك وحصوؿ 

الوقت ىو اآلمر الناىي، واإلماـ ابن سعود ىو اؼبنفِّذ، الشيخ ىو الذي حيكم ويأمر واإلماـ ابن سعود ىو الذي ينفذ، وحصل من 
عبهاد يف سبيل ا ما ىو معلـو وُمَدوَّف يف سَتة ىذا اإلماـ، حىت إذا شعر الشيخ أف األمور قد إقامة اغبدود وإزالة اؼبنكرات وا

 .عود وتفرّغ ىو للتعليم والعبادةاستقرت، ألقى دبقاليد اغبكم إىل اإلماـ ابن س
ما   -طلب العلم–ب ومل تك دعوة الشيخ رضبو ا بعد أف وصل إىل حرديالء، بل كانت قبل ذلك، حىت وىو يف طريق الطل

،كاف رضبو ا غافال عن قضية الدعوة كما  بل كاف رضبو ا جيمع بُت العلم والعمل، وىو  ىي حاؿ كثَت من طلبة العلم اليـو
، يأمر باؼبعروؼ، ينهى عن اؼبنكر، وقد حصلت لو واقعة مشهورة، وىو أنو ؼبا كاف بالبصرة يطلب العلم،  العلم يدعو إىل ا يطلب
يُنِكر ما يراه من مظاىر الشرؾ، فتجّمع عليو أىل البدع واػبرافة وضربوه وأخرجوه من البصرة يف حذو الظهَتة، فكاف ديشي كاف 

رضبو ا وليس معو طعاـ وال شراب ربت حرِّ الشمس حىت إنو أشرؼ على اؽبالؾ، فلقيو رجل من أىل الزُّبَت على ضبار لو، فسقاه 
 .بَت، وقباه ا عز وجلنة الزُّ وضبلو معو إىل مدي

قضيًة تشغل بالو، كاف باذال نفَسو يف سبيل ا، وىكذا العلماء الدعوة إىل التوحيد  اؼبقصود، أف الشيخ رضبو ا، كانت قضيةُ 
رضبو ا الصادقوف، سعيد بن اؼبسّيب رضبو ا، ذُكر يف ترصبتو أنو كاف يرى نفَسو يف ذات ا أىوَف من الذباب، وذكر ابن رجب 

يف جامع العلـو واغبكم عن بعض السلف أهنم قالوا6 َوَدْدنا لو أّف غبومنا قُػرِّضت باؼبقاريض وأّف الناس ما عصوا ا عز وجل، وكاف 
يف سبيل ا عز وجل، كاف  -يب وبك-عبد اؼبلك بن عمر بن عبد العزيز رضبهما ا يقوؿ ألبيو6 وددت أنو قد غلت بنا القدور 

حرص، وكاف ىناؾ عناية عظيمة، وكاف ىناؾ بذؿ يف سبيل ا سبحانو وتعاىل، حيرص الواحد من ىؤالء األعالـ األخيار ىناؾ 
أشّد اغبرص على أال يُعصى اُ سبحانو وتعاىل، أنو يعتقد أف ا عز وجل أىٌل أف يُذكر فال يُنسى، وأف يُشكر فال يُكفر، وأف 

 .نايف نفسو تعظيٌم، أف يرى اؼبنكر، وأف يُعصى، وأف يُشَرؾ بو، وىو ال حيرؾ ساك يُطاع فال يُعصى، فللو عز وجل
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حينما يريد أف يدرس شيئا من علم ىذا  فهذه دروس وعرب من حياة الشيخ رضبو ا، ينبغي أف يقف عندىا طالب العلم
 .اإلماـ

يد الذي ىو حق عن ىذا الكتاب العظيم، وىو كتاب التوحيد، اظبو اؼبختصر "كتاب التوحيد"، واظبو التاـ "كتاب التوح أما
 .ا على العبيد"

مؤرخ الدعوة، وأعظم من –فقد اختلف اؼبؤرخوف واىل العلم يف ذلك؛ ذكر الشيخ ُحسُت بن َغنَّاـ رضبو ا  :مكان تأليفهأما 
يف تارخيو أف الشيخ أّلفو حبرديالء، ؼبا رجع، ورأي آخر ذكره الشيخ عبد الرضبن بن حسن  -اإلماـ ألنو من تالميذهأرّخ لتاريخ ىذا 

أف الشيخ رضبو ا ألفو ؼبا كاف يطلب العلم بالبصرة، صبعو من كيت اغبديث اليت كانت دبدارس البصرة، ىكذا نص  -حفيد اإلماـ–
أف ما ذكره الشيخ عبد الرضبن فيو زيادة علم، وىذا األقرب، أف الشيخ رضبو ا بدأ تأليف  -وا أعلم–رضبو ا، والذي يظهر 

  ليَفو يف قبد يف حرديالء ؼبا رجعحرََّر الكتاب واستتّم تأالكتاب بالبصرة، وصبعا بُت ىذا وما ذكره الشيخ ابن غّناـ، يُقاؿ6 إنو 
ُة أبواب هذا الكتاب علم من يقوؿ إهنا ستة وستوف بابا، ومن أىل العلم من يقوؿ إهنا سبعة وستوف بابا، من أىل ال :ِعدَّ

واػبالؼ راجع إىل الػُمْفَتَتِح ؽبذا الكتاب؛ ىل ىو باب أو ىو ؾبرد مقدمة؟ إف الشيخ قاؿ6 بسم ا الرضبن الرحيم، كتاب التوحيد 
ْنَس إِ ﴿وقوؿ ا عز وجل  ، سرد يف ىذه القطعة طبس آيات وحديثا وأثرا مث اؼبسائل، ذكر أربعا الَّ لِيَػْعُبُدوِف﴾َوَما َخَلْقُت اعبِْنَّ َواإْلِ

وألنو اؼبقدمة اكتفى بالبسملة وأنو كتاب التوحيد الذي يعرب عن مضموف -وعشرين مسألة، ىل أراد الشيخ هبذا أنو الباب األوؿ؟ 
أف ىذه اؼبقدمة باب؛ ألف الشيخ  -وا أعلم–تبدأ من الباب الثاِن الذي يليو؟ واألظهر أو أراد أنو مقدمة واألبواب  -الكتاب

 .األمر يف ىذا يسَتعاملها معاملة سائر األبواب وذكر فيها اؼبسائل كما ذكر يف سائر األبواب، و 
لوضِع عظيُم النفِع، ومنهج كتاب التوحيد، كل من لو فبارسة لو، يدرؾ أنو كتاب بديُع ا  منهج الشيخ في كتاب التوحيد:

كاف يعتٍت فيها بتقدمي األعم على األخص،   -يف الغالب األعم–الشيخ رضبو ا فيو أنو قّسمو رضبو ا إىل أبواب، وىذه األبواب 
 .وإال فإنو قد خيالف ذلك أحيانا واألىم على اؼبهم، ىذا يف الغالب،

يف ىذا الكتاب ألنواع التوحيد الثالثة6 األلوىية  د، وكاف رضبو ا جامعاضّمن الشيخ رضبو ا ىذه األبواب موضوع التوحي
والربوبية واألظباء والصفات، لكنو اقتضب كثَتا يف الربوبية واألظباء والصفات وكاف النصيب األكرب من ىذا الكتاب لتوحيد 

 األلوىية، ويظهر أف سبب ذلك راجع إىل أمرين6
كاف يف جانب   -السيما يف عصر الشيخ–أف اغباجة أَمسُّ إىل توحيد األلوىية؛ فإف اػبلل الذي حصل يف األمة  األمر األوؿ6
 أعظم؛توحيد األلوىية 

أف عناية أىل العلم جبانب توحيد الربوبية واألظباء والصفات كثَتة، كثُرت اؼبؤلفات من قدمي يف توحيد الربوبية  واألمر الثاِن6
اء والصفات، أما األلوىية فإنو قد أصبع علماء التوحيد أنو مل يؤلف كتاب على منواؿ كتاب الشيخ من حيث ويف توحيد األظب

اعبمع وحسن الًتتيب والتقسيم، مل يؤلف قبل كتاب الشيخ كتاب، كاف ما يتعلق بتوحيد العبادة يف الكتب اؼبصنفة منثورا يف 
واآلثار، ىذا ما  فيو صبع عبُلِّ مسائل توحيد العبادة مع تضمُت ذلك األدلةأعطاؼ يف كتب أىل العلم، أما أف يؤلف كتاب مفرد 

 .حصل قبل الشيخ
يقوؿ قائل6 كلمة اإلخالص وربقيق معناىا البن رجب؟ يقاؿ ىذه الرسالة يف جانب معُت وجزية معينة، وال ديكن ف تقارف 

شباف ومائتُت، لكن أيضا ىذا ُمتوَّفَّ سنة طبس وأربعُت و ػي البكتاب التوحيد، وإمنا قد يقاؿ كتاب ذبريد التوحيد اؼبفيد للمقريز 
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الكتاب ال ديكن أف يُقاَرف بكتاب التوحيد للشيخ ؿبمد، كتاب ذبريد التوحيد ال شك أف فيو فوائد وفيو نفع وفيو كالـ حسن عن 
التوحيد وعن ما ُيضاّد التوحيد، لكن ال ديكن أف يُقارف بكتاب التوحيد من حيث اؼبادة العلمية ومن حيث اعبمع ومن حيث 

يف اغبقيقة ما ىو إال ؾبموٌع من كالـ ابن القيم، وكاف اؼبقريزي رضبو ا يؤلف بُت  -تجريدكتاب ال–التقسيم، وىذا الكتاب 
 .يف صبلتو مأخوذ من كتب ابن القيم رضبو ا ينقلو بنصو رضبو ا-الكالـ ويربط بينو، وإال فإنو 

كلمة إصباع بُت علماء   -كما ذكرت–ذه اؼبقصود أف الكتاَب كتاٌب نسيُج وحده، مل يُسبق إليو، ومل يُلحق فيو البتة، وى
 .ذو أىل خربة هبذا الكتاب العظيمالتوحيد، الذين درسوا وعرفا وكانوا 

اآليات واألحاديث وصبلة من اآلثار وشيئا من كالـ أىل العلم اؼبتعلق ىذا الكتاب صبع فيو الشيخ رضبو ا  ماّدة الكتاب:
تفَته وبياف معناه ومن حيث ذكر أفراده وأيضا من حيث ذكر ما يضاده أو يقدح  بتوحيد العبادة من حيث بياف أمهيتو ومن حيث

 .لة من اآليات وصبلة من األحاديثفيو، وقد صبع فيو رضبو ا صب
(، نصفها تقريبا من الصحيحُت أو أحدمها، ىذا يدلك على عناية 121تبلغ األحاديث يف الكتاب طبسا وعشرين ومائة )

بأحاديث كتاب التوحيد، الشيخ رضبو ا عاّلمة ؿبدِّث، ولو عناية عظيمو حبديث رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم، الشيخ رضبو ا 
ولو ؾبموع حديِثّي معروؼ عند أىل العلم، صبع فيو أحاديث األحكاـ وبّوهبا على األبواب، وىذا الكتاب من أنفس الكتب ومن 

 عدد أحاديثو ما يف اؼبنتقي للَمْجِد ابن تيمّية رضبو ا، وىذا يدلك على عناية الشيخ أوعبها ألحاديث األحكاـ، حىت إنو يفوؽ يف
 .ث رسوؿ ا صلى ا عليو وسلمرضبو ا حبدي

اؼبقصود أف أحاديث كتاب التوحيد نصفها تقريبا من الصحيحُت، وُجلها ال زبرج عن الكتب الستة، وىي يف ؾُبملها أحاديث 
ما انُتِقد يف  -وىي قّلة قليلة منها–ى صحتها، أو أحاديث صحيحة أو حسنة، ويف بعض تلك األحاديث صحيحة متَفٌق عل

إسناده، ومٌت ذلك ما لو شواىد يتقوى هبا ىذا اغبديث أو ذاؾ، حيت يصل إىل درجة االحتجاج، ومنها ما ىو ضعيف ولكن 
 ث ضعيف، كذلك نزّه الشيخ كتابو عنالتوحيد قّط على حديواب تشهد لو قواعد الشرع ونصوصو، لكن مل يَػْْبِ الشيخ بابا من أب

حديث موضوع أو حديث اتُِّفق على ضعفو، ىذا غَت موجود يف كتاب التوحيد، وما انُتقد على الشيخ من األحاديث اليت فيها  
و يف ىذا الكتاب، وىذا كالـ فإف الشيخ قد سبقو إىل تصحيحها أو ربسينها بعض أىل العلم، وال يوجد حديث اتُّفق على ضعف

  لم يف أحاديث أثبتها أو احتج هبا.ال يقدح يف إمامة الشيخ أو تضّلعو يف علم اغبديث، من الذي س -وال شك–
 أيضا للشيخ رضبو ا يف ىذا الكتاب فقو نفيس جدا؛ ويظهر فقو الشيخ يف ىذا الكتاب من ثالث جهات6

 يف تبويبو ألبواب الكتاب؛ فيظهر يف ىذا فقو نفيس للشيخ رضبو ا يذكِّر بفقو افماـ البخاري، فإف فقَهو يف تبويبو؛ أوال6
 يف ما يورده من نصوص رضبو ا؛ فإنو كاف ينتقي يف ما يورده فبا ىو أدّؿ على اؼبراد من غَته؛ وثانيا6

، فإف يف ىذه اؼبسائل فقها نفيسا وعظيما جذا،  كاف يذيِّل هبا األبوابىو يف اؼبسائل اليت ثالث يظهر بو فقو الشيخ6 وأمر
الشيخ رطبو ا ذكر ما يقرب من ست مائة من اؼبسائل وعلى وجو التحديد عّدىا بعض الباحثُت طبس مائة وإحدى وتسعُت 

  ية هبا.طالب العلم أف يكوف لو عنا( مسألة، وىي من أعظم ما يكزف من الفائدة، ينبغي على 151)
وكاف للشيخ أيضا عناية بكالـ أىل العلم، ورأسهم أصخاب رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم، فقد حّلى كتابَو جبملة من اآلثار 

  وأيضا َمن بعدىم من أىل العلم.عن الصحابة مث عن التابعُت
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فيو وأجاد وبلغ الغاية واؼبراد، وأنو مل ىذا الكتاب أثٌت عليو أىل العلم ثناء عظيما اجتمعت كلمتهم على أف الشيخ قد أحسن 
، يُنَسج على منوالو، وأنو مل يسبقو إليو سابق ولن يلحقو إليو الحق، وأنو كتاب عظيم النفع بديع الوضع، أثَنوا عليو كثَتا نثرا ونظما

كتاب فريد يف بابو، حىت قاؿ حّساُف الّدعوِة الشيُخ ابُن َسْحماف رضبو   -يف اغبقيقة–أنو كتاب وحثُّوا على حفظو والعناية بدراستو، 
 ا6 

 قد ألََّف الشيُخ يف التوحيد ـبتصرا     يكفي أخا اللُّبِّ إيضاحا وتِبيانَا
 و دبا     قد يفعُل اؼبرء للطاعات إدياناػػاف لتوحيد اإللػػػيػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػػػفي

 ا سواه اُ ِعرفاناػػػػػػػػػػػك يف مػػػػػػػيَديك هبذا األصِل معتمدا     يورثْ فاشُدْد 
 اػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحيد أركػػػػػػػػػػػاد للتػػػػػػػػػػػػوقل جزى ا شيخ اؼبسلمُت دبا     أش

 .رضبة ا على الشيخ وجزاه عنا خَتا
لماء على ىذا الكتاب حصرىا وَتعدادىا، كما أف للع -يف اغبقيقة–فإف الكتاب طبعاتو كثَتة ويصعب  :أما طبعات الكتاب

 جهوٌد عظيمة.
اؼبوجز الذي إمنا ىو عبارة عن تعليقات، ومنو شرح متوسط، ومنو شرح ُشرح ىذا الكتاب شرحا كثَتا ـبتلفا، منو الشرح 

 6مبسوط وُموسَّع
الكتاب ىو التيسَت، تيسَت العزيز اغبميد للشيخ سليماف بن عبد ا بن ؿبمد بن عبد الوىاب،  أوؿ الشروح اؼبؤلَّفة على ىذا

(، ىذا الكتاب ىو أىم شروح الكتاب، ومن أوسع ىذه الشروح  1233حفيد اإلماـ، اؼبتوَّف سنة ألف ومائتُت وثالثا وثالثُت )
لتوحيد وحبديث رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم وبالرجاؿ والعلل، وأدقها والشيخ سليماف رضبو ا إماـ فذٌّ على علم عظيم با

قد كتب يف بعض األحاديث من  -يف ما يظهر–ولذلك كاف ينبو تنبيهات مهمة السيما يف مسألة اغبديث فإف الشيخ رضبو ا 
نبو عليو يف ذلك الشيخ سليماف ، كاف يتتبعو وي-وىو قليل–حفظو، ولذلك حصل عنده رواية باؼبعٌت لو، وقد حيصل ىهم يف العزو 

 .رضبو ا يف التيسَت
اليت ُوجدت للشيخ رضبو ا عند هناية باب ما جاء يف منكري تويف الشيخ رضبو ا قبل أف يُتّم الكتاب، انتهت الػُمسوَّدة 

 قدر، بقي عليو سبعة أبواب.ال
مث من حيث الًتتيب يأيت بعد ذلك شرح الشيخ عبد اؽبادي الُعَجْيلي اؼبسمى بالتجريد، والشيخ عبد اؽبادي من علماء اؼبنطقة 

خ الشارُح الثاِن من الشروح اؼبوجودة ي(، ويعترب من حيث التار 1222ؼبملكة، تويف ستة اثنتُت وستُت ومائتُت وألف )بااعبنوبية 
  اِن اليت أرادىا الشيخ يف الكتاب.وفيو فوائد وعناية السيما يف باب اللغة وربرير اؼبع واؼبطبوعة لكتاب التوحيد

يلي ذلك كتاب فتح اغبميد شرح كتاب التوحيد لعثماف بن منصور التميمّي، اؼبتويف سنة اثنتُت وشبانُت و مائتُت وألف 
التوحيد ومل حيصل لو انتشار، وما طُبع إال حديثا عن  (، وىذا الكتاب أوسع شروح كتاب التوحيد، لكن مل حيفل بو علماء1242)

رسالتُت علميتُت، ومؤلف معروٌؼ لو مواقف سلبية من دعوة الشيخ ؿبمد رضبو ا، و ىذا الكتاب لو فيو كالـ حسن ربريرات 
ضبو ا، فإنو بُّت أف وىفوات، وقد حّذر منو بعض أئمة التوحيد كالشيخ عبد اللطيف بن عبد الرضبن ر  جيدة، وفيو أيضا سقطات

، من ذلك أنو يورد أحيانا يف ىذا الكتاب كالـ أىل السنة وكالـ وجل لو يف ىذا الكتاب سقطات ال حيصيها إال ا عز
ْنَس إِ ﴿اؼبتكلمُت، وردبا يرجح خالؼ مذىب أىل السنة واعبماعة، كما ذبده يف تفسَت قوؿ ا عز وجل6  الَّ َوَما َخَلْقُت اعبِْنَّ َواإْلِ
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، لو فيها كالـ نقلو عن بعض اؼبتكلمُت خالفا ألىل السنة واعبماعة، ولو من ىذا نظائر، اؼبقصود أف ىذا الكتاب ليس لِيَػْعُبُدوِف﴾
 حِف هبا واىتم بو علماء التوحيد.من الكتب اليت قد 

الرضبن بن حسن رضبو ا، وىذا الكتاب الشرح الذي يليو فتح اجمليد للشيخ اإلماـ اجملدد الثاِن حفيد اؼبؤلف، الشيخ عبد 
وىو أشهر شروح كتاب  ،تشارنالشُّهرة واال فإف ؽبذا الكتاب ،يقابل كتاب التيسَت؛ فإذا كاف كتاب التيسَت لو األوَّلِيَّة والسبق

 ر الشيخ، فإنو تويف سنةوالشيخ عبد الرضبن رضبو ا أّلفو بعد وفاة ابن عمِّو الشيخ سليماف بن عبد ا، وقد طاؿ عم ،التوحيد
(، وكتابو هتذيب للتيسَت لكنو ضمنو فوائد حسنة وزوائد على ما يف شرح الشيخ سليماف يف 1241شبانُت ومائتُت وألف )طبس و 

زوائد على فتح اجمليد، شرحو فتح اجمليد وىذا  -على اختصاره–التيسَت، وللشيخ عبد الرضبن أيضا اختصار للفتح، وضّمنو أيضا 
ػ6 قرة عيوف اؼبوحدين، وقد ظباىا ابنو الشيخ ػػػػػ، وردبا يسميها بعض أىل العلم6 حاشية على كتاب التوحيد، وىي اؼبشهورة باختصار

عبد اللطيف بن عبد الرضبن، مل يسميها الشيخ عبد الرضبن وإمنا ظباىا بذلك تلميذه الشيخ عبد اللطيف رضبهما ا رضبة واسعة، 
 اشي على كتاب التوحيد.أنفس اغبو  وىي حاشية من

أيضا، من الشروح اؼبهمة، إبطاؿ التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ ضَبَد بن عتيق رضبو ا، والشيخ ضبد رضبو ا 
التيسَت، وزاد (، وكتابو ىذا من الشروح اغبسنة، اختصر فيو 1301من تالميذ الشيخ عبد الرضبن تويف ستة إحدى وثالشبائة وألف )

 و زوائَد نفيسة.في
حاشية ـبتصرة ودقيقة جدا للشيخ عبد الرضبن بن سعدي رضبو ا، اؼبتوَّف سنة ست أيضا من اعبهود على ىذا الكتاب، 

(، ظباىا6 القوؿ السديد، ضمنها رضبو ا ُغررا من القواعد واألصوؿ والضوابط يف باب التوحيد، 1332وسبعُت وثالشبائة وألف )
 كالـ على بعض أبواب كتاب التوحيد.على كتاب التوحيد كلِّو، بل ردبا أغفل ال ومل يستوعب الكالـ

أيضا من الشروح واغبواشي على ىذا الكتاب، حاشية نفيسة جدا، وىي من أىم اغبواشي6 حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد 
يتو ىذه ضمنها جل ما يف شرحي حفيديو6 (، حاش1352الرضبن بن قاسم رضبو ا، اؼبتوَّف سنة ألف وثالشبائة واثنُت وتسعُت )

الشيخ سليماف والشيخ عبد الرضبن، وأيضا ما اقتبسو من علم مشاخيو6 الشيخ عبد ا بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن ضبد بن 
 شيُة حاشيٌة نفيسة جدا.عتيق وأيضا الشيخ ؿبمد بن إبراىيم رضبهم ا وغَتىم من أىل العلم، لذلك ىذه اغبا

 روح معاصرة، وعناية أىل العلم هبذا الكتاب مل تزؿ و اغبمد، من أشهر تلك الشروح اؼبعاصرة6 ىناؾ ش
 القوؿ اؼبفيد شرح الشيخ ابن عثيمُت رضبو اللهن وىو شرخ نفيس، وفيو ربريرات نافعات،

 ،كذلك إعانة اؼبستفيد للشيخ صاحل الفوزاف حفظو ا
 وكذلك التمهيد للشيخ صاحل آؿ الشيخ، وغَتىم من أىل العلم،

اؼبقصود أف الكتب واؼبؤلفات واغبواشي والدراسات على ىذا الكتاب كثَتة، وىي فبا يطلعك على أمهية ىذا الكتاب، وعلى 
 ل هبذا الكتاب، وحصل بو خَت عظيم.عظيم النفع الذي حصل بو، وقد نفع ا عز وج

وفبا يُسَتمَلُح وحيُسن أف يُذكر يف ىذا اؼبقاـ قصة حكاىا الشيخ ؿبمد بن إبراىيم رضبو ا، وىي موجودة يف فتاوي الشيخ  
(، قصة حكاىا الشيخ عن أحد أىل العلم من أىل قبد واظبو عبد الرضبن البكري، ذكر الشيخ أنو من تالميذ عمو الشيخ 1/31)

نو كاف يطلب العلم يف قبد مث رأى أف يدعو إىل التوحيد يف ُعَماف، فذىب إىل ىناؾ وافتتح مدرسة عبد ا بن عبد اللطيف، وىو أ
يعلم فيها التوحيد، كما أف لو ذبارة، كاف إذا قّل اؼباؿ يف يده أخذ ذبارة أو بضائع من بعض أىل تلك اؼبناطق ورحل إىل اؽبند لكي 
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اؼبقصود يقوؿ6 كاف جبوار الدكاف الذي كاف يتاجر فيو عامل ىندّي لو تالميذ،  حيصِّل ماال مث يعود، وردبا جلس نصف سنة ىناؾ،
، يقوؿ6 فأىّم ىذا الشيخ عبد الرضبن البكري، فؤمِّنو وكاف كلما ختم الدرس دعا على ؿبمد بن عبد الوىاب، فسبو ولعنو وىم يُ 

أعرؼ العربية وأحي أف أظبعها من أىلها، يقوؿ6 فكنت  أمَهَُّو ذلك، وكاف ىذا الشيخ دير بو إذا انتهى من الدرس، ويقوؿ لو أنا
ا ُأَضيػُِّفو وأُعطيو ماء باردا، فاىتدى إىل أف أخذ كتاب التوحيد وأزاؿ غالِفو عنو حىت ال يُعرؼ اؼبؤلف ووضعو على َرؼٍّ عنده، مث ؼب

الشيخ قد مّد يده إىل ىذا الكتاب وأخذ ينظر جاءه ىذا الشيخ استأذنو يف أف حيضر لو َبطِّيخة، فًتكو، وؼبا عاد إليو وجد أف ىذا 
وصدؽ رضبو ا، ىذا الكتاب فيو شبو كبَت دبا بّوبو البخاري رضبو –، فلما رجع سألو6 ِلمن ىذا الكتاب فإف فيو نَػَفَس البخاري فيو

يبدو أنو من –أحد األشخاص ، اؼبقصود أف الشيخ رضبو ا أظهَر جهَلو هبذا اؼبؤلِّف ودعاه إىل أف يذىب إىل -ا يف صحيحو
عنده مكتبة، وذكر الشيخ ؿبمد أهنما ذىبا إىل ىذا الرجل وأعطاه الكتاب وقاؿ6 ؼبن ىذا الكتاب فإف الشيخ يسأؿ  -أىل التوحيد

 وقارف بُت الكتابُت وقاؿ6 ىذا ىو كتاب التوحيد للشيخ ؿبمد بنعن مؤلفو؟ ففهم صاحُب اؼبكتبة األمَر ودعا دبجموعة التوحيد 
عبد الوىاب، يقوؿ الشيخ6 فصرخ الرجل مغضبا فقاؿ6 ؿبمد بن عبد الوىاب الكافر، مث إنو توقف وقفة وتأمل يف شأنو مث قاؿ6 إف  

كما –كاف ىذا الكتاب مد بن عبد الوىاب فقد ظلمناه، وكاف أف ىذى ا ىذا الشيخ إىل دعوة التوحيد بعد ذلك، وأصبح 
أنو يدعو للشيخ ؿبمد بعد أف يفرُغ من درسو بعد أف كاف يدعو على الشيخ، وصار  -ضبو ايذكر الشيخ ؿبمد بن إبراىيم ر 

 .تالميذ ىذا الشيخ دعاة إىل التوحيد يف نواحي اؽبند، وىذا من توفيق ا عز وجل وإنعامو على ىذا الشيخ وعلى دعوة التوحيد
 لباب األوؿ من أبواب ىذا الكتاب.الدرس القادـ لنبدأ دراسة الَعلَّنا نكتفي هبذا القدر، ولنا موعد إف شاء ا يف 

 
 .وفقٍت ا وإياكم وسّدد ُخطاي وخطاكم، وصلى ا وسلم وبارؾ على عبده ورسولو نيبنا ؿبمد


